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Zápis z jednání Školské rady  

ZŠ a MŠ Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy 
V Praze dne 31. srpna 2022 

Přítomni za Školskou radu (ŠR):   

zástupci nezletilých: Mgr. Martin Mašát (předseda), Ing. Marta Hrbková 

zástupce zřizovatele (radnice Phy5): Mgr. Zdeněk Doležal 

zástupci učitelského sboru: Mgr. Lada Nováková (místopředsedkyně), Mgr. Michaela Vídršperková 

Omluveni ze ŠR: Ing. David Nechvátal 

Hosté: ředitelka školy Mgr. Veronika Urban Volfová 

 

Program a průběh jednání: 

1. Oznámení: místo Mgr. Světlany Pavkové byla za učitelský sbor 26.8.2022 zvolena Mgr. Michaela 

Vídršperková 

 

2. Schválení změn ŠVP a ŠR - SCHVÁLENO 

- ŠVP: Změny následují rámcové změny z MŠMT ČR a moderní trendy ve vzdělávání 

- ŠVP: Podrobněji rozpracovány vzdělávací strategie a kompetence 

- ŠVP: Větší možnosti pro talentované děti (skupiny, volitelné předměty, poradenství, …) 

- ŠŘ: Mimo jiné zákaz mobilních zařízení 

- ŠŘ: Nové možnosti hodnocení a klasifikace 

- ŠŘ: Nové možnosti omlouvání z výuky (dané povinnosti) 

 

3. Začátek školního roku:  

- 5 prvních tříd (1x (Hejný+sfumato)), 3 šesté třídy, částečné střídání učitelů už v pátém 

ročníku (příprava na 2. stupeň) + 2 přípravné třídy 

- Růst cen energií – zřizovatel nesnížil rozpočet a v případě nouze zřizovatel pomůže 

s financováním energií 

- Zdražení obědů o cca 10-15 %, k dispozici programy pro sociálně slabé, na začátku ŠR 

přibude kvůli rekonstrukci kuchyně v ZŠ Remízku dalších 300 strávníků (družiny) 

- Ukrajinské děti rovnoměrně rozloženy po třídách 

 

4. Druhý jazyk: 

- Španělština má konkurenci francouzštiny (2 románské jazyky) 

- Zavedení dalšího jazyku závisí na poptávce žáků v 7. ročníku, možnost i dalších jazyků 

 

5. Rekonstrukce a úpravy školy 

- Vybudování nové učebny přípravné třídy (na úkor nevyhovujících prostor družiny) 

- Vytvoření nového prostoru šatny se skříňkami pro 1. třídu (prostor pod schody) 

- Instalace nového demonstračního stolu do učebny chemie 

- Postupná výmalba některých ze tříd, včetně již existující přípravné třídy 

- Vzhledem k rostoucímu počtu tříd zrušena učebna hudebny a vytvořena kmenová třída 



2 
 

- Opravy podlahy a kuchyňky v tzv. krčku MŠ 

- Vzhledem k obsazení všech šaten na 1. stupni není možnost ponechat koloběžky v jedné 

z nich – instalovány stojany pro koloběžky a kola u vestibulu školy 

Instalovány bezpečnostní skříňky do prostoru za vestibulem – stále čekáme na požadované čipy, 

následně bude uvedeno do provozu 

 

6. Další  

- Před školou probíhá rekonstrukce náměstí – zhoršený příchod 

- Třídní schůzky naplánovány na 13.9 

- Diskutována možnost nechávat si učebnice ve škole kvůli velké váze – naráží se na 

problém s financováním skříněk a s prostorem 

- Testování Kalibro z jara 2022 – školní znalosti na průměru, o trochu lepší druhý stupeň 

- Školní triko – rozhodnutí na žákovském parlamentu 

 

7. Následující jednání ŠR 

- Říjen 2022 

- Schválení výroční zprávy, zhodnocení začátku školního roku, investice 

 

 

Ing. Marta Hrbková Mgr. Zdeněk Doležal Mgr. Michaela Vídršperková 

Ing. Martin Mašát  Ing. David Nechvátal Mgr. Lada Nováková 

 


